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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie Slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu, od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie
na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu,
kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás.
Mnohí veríme, že Boh je mocný, a že robí znamenia, divy a zázraky.
Dokonca veríme, že si k tomu používa Božích služobníkov; ale či
veríš, že Boh si chce nadprirodzeným spôsobom použiť práve teba?
Dokonca hľadá ľudí, skrze ktorých by zjavil svoju moc a oslávil svoje
meno: „...oči Hospodinove (Adonai) chodia sem a ta po celej zemi,
aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené
k nemu...“ (II Kron. 16:9). Z Božej strany nie je žiadna prekážka. Boh
si ťa chce použiť. Je to Jeho vôľa. Ježiš (Ješua) po zmŕtvychvstaní povedal svojim učeníkom: „Iďte
po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený;
a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú
vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné,
neuškodí im, na chorých budú klásť ruky a budú sa mať dobre“ (Mk 16:15-18). Boh sa takto môže
prejaviť len vtedy, keď sú naše srdcia úplne obrátené k Nemu. Vtedy počuješ Boží hlas, ktorý ťa
osloví podľa mena, a na ktorý budeš mať možnosť reagovať svojim poslušným áno.
V hebrejčine je toto „áno“ „hineni“ a znamená „tu som“. Ale nie len to. Poukazuje tiež na postoj
očakávania, ktorým Bohu vyjadruješ: „čo chceš, aby som spravil?“ Je v tom zahrnuté úplne
odhodlanie konať Božiu vôľu.
V Biblii môžeme nájsť niekoľko príkladov, ako Boží muži reagovali na Božie volanie svojim „hineni“.
Spomeniem len niektorých z nich:
Abrahám – „A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu: Abrahám!
On odpovedal: Hľa, tu som.“ (1M 22:1) Hľa, tu som – hineni.
Mojžiš – „A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra, kňaza -kniežaťa Madianska. A zahnal pozvoľna
stádo až na púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horébu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni
ohňa z prostriedku kra. A videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš
povedal: Nože, nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl,
že odbočil, aby videl a Boh zavolal na neho z prostriedku kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš! A on
odpovedal: Tu som“ (1M. 3:1-4). Reakcia Mojžiša na Božie volanie bola: Tu som – hineni.
Samuel – „A mládenček Samuel posluhoval Hospodinovi pred Élim. A slovo Hospodinovo bolo
vzácne v tých dňoch a len málokde mal niekto prorocké videnie. A stalo sa toho času, raz keď ležal
Éli na svojom mieste a jeho oči boli začali slabnúť, takže nemohol vidieť, a lampa Božia nebola ešte
vyhasla a keď ležal Samuel v chráme Hospodinovom, kde bola truhla Božia, že zavolal Hospodin
na Samuela, ktorý odpovedal: Tu som“ (I Sam. 3:1-4). Tu som – hineni – som ochotný počuť s čím
ma pošleš a čo mám spraviť.
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Slovo na úvod
Izaiáš – „Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom
a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafini stáli nad ním. Každý mal šesť krídel; dvoma
zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili:
Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov
od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem,
pretože som človek nečistých úst a bývam prostred ľudu nečistých úst; beda mne, lebo moje oči
videli Kráľa Hospodina Zástupov! Tu priletel ku mne jeden zo serafínov majúc v ruke žeravý uhoľ,
ktorý vzal kliešťami z oltára. A dotkol sa mojich úst a riekol: Hľa tento uhoľ sa dotkol tvojich úst a tak
odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho
pošlem, a kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli ma“ (Iz.6:1-8). Hľa, tu som –
hineni, pošli ma k čomu si ma povolal.
Ananiáš – „A bol nejaký učeník v Damašku, menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní:
Ananiášu! A on povedal: Tu som Pane“ (Sk. 9:10). Tu som – hineni.
Títo ľudia spravili svoje hineni pred Bohom ešte pred tým, ako poznali Božie povolanie.
To znamená, že nevieš s čím súhlasíš, ale dôveruješ, že od Otca svetiel pochádzajú dobré veci.
Aj ty potrebuješ povedať Bohu svoje hineni, svoje „tu som“, aby si bol použitý Bohom. Otec to z teba
nevynúti, ale ťa volá a čaká na tvoju poslušnú reakciu. Čo sa stane, keď povieš Bohu hineni?
Pôjdeš odmietnutím! Dávid nebol výnimkou. Keď sa svojim hineni celkom odovzdal Bohu, čakalo ho
odmietnutie. Začali sa pri ňom zhromažďovať muži, ktorí prechádzali tým istým: „A tak odišiel Dávid
odtiaľ a zachránil sa útekom do jaskyne Adullam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho
otca, zišli ta za ním. A zhromaždili sa k nemu všetci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, ako aj všetci,
ktorí mali horkosť v duši, a bol nad nimi vojvodcom. A bolo s nim tak asi štyristo
mužov“ (1Sam 22:1-2). Ak si povedal Bohu hineni, nečuduj sa, že prechádzaš odmietnutím.
Odmietnutie pôsobí tlak a úzkosť a to formuje Kristov (Mešiášov) charakter v nás. Mojžiš sa snažil
riešiť problémy svojou silou, preto musel nakoniec utekať pred nepriateľom. Boh v ňom však na
púšti v odmietnutí a pokore formoval Boží charakter. Kým býval v Egypte, nebol schopný viesť ani
jedného človeka. Napokon však vyviedol z otroctva v Egypte celý národ.
Inak to nefunguje. Boh si chce byť istý, že tvoje „tu som“ je len pre Neho. Nedá sa to urýchliť, alebo
použiť skratku. Nemôžeš sa vyhnúť odmietnutiu a púšti, lebo oni predchádzajú Boží hlas v horiacom
kre. Potrebuješ tým prejsť, aby si sa tam dostal. Boh ťa chce priviesť na miesto svojej moci,
na miesto toho, čo je nadprirodzené, preto sa nebráň tlakom. Nevzdoruj im, lebo z teba vyformujú
nádobu ešte viac užitočnú v rukách hrnčiara. Povedz mu „hineni“ a dôveruj, že ti pomôže vstúpiť
do Jeho vôle a dotiahnuť ju až do konca.
Šalom,
Stanislaw Gawel
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MESAČNÉ SPRÁVY Z IZRAELA
RUSKO V POHYBE
Izrael má nového suseda. Rusko sa úplne prebudilo zo spánku Studenej vojny a dáva sa opäť do
pohybu. Je obrovské, hladné, charizmatické a nebezpečné. Náhle, a bez jediného výstrelu, sformovalo koalíciu s Iránom a podľa všetkého aj s Čínou, aby nahradilo vedenie USA a európskych superveľmocí na Strednom východe. Môžeme hovoriť o „zmene polarity“ v tomto regióne. Zrazu sa západniarska orientácia vedenia tejto superveľmoci obrátila na sever a východ. Seizmický účinok tohto
presunu je viditeľný. Deje sa to doslova práve teraz, rovno pred našimi očami.
Nová moc v regióne
Rusko zrealizovalo neočakávaný presun na začiatku septembra. Veľmi rýchlo zabezpečilo personál
aj zbrane pre svoje letisko v Sýrii. Základňa Latakia na sýrskom pobreží Stredozemného mora sa začala dopĺňať o pozemnú ale i podzemnú ruskú posilu. Bojové stíhačky, helikoptéry, bojové lode
a dokonca sa objavili informácie, že Rusko do oblasti Stredozemného mora vyslalo aj svoju najväčšiu
jadrovú ponorku, aby sa plavila v blízkych vodách. V polovici septembra si cez egyptský Suezský prieplav razila cestu do Stredozemného mora lietadlová loď z Číny. Moskva vysvetlila, že ide o RuskoČínske námorné cvičenie s dvomi menovanými bojovými loďami a s množstvom iných nemenovaných plavidiel. Pozoruhodné je, že len minulý rok v júli sa Rusko a Čína zapojili do podobného
cvičenia na inom mieste v Stredozemnom mori.
Dňa 28.septembra ruský prezident Vladimír Putin vo svojom prejave v OSN povedal, že zámerom
jeho krajiny je bojovať proti všeobecne známej teroristickej organizácii Islamský štát (tiež známa
ako IS, ISIS a ISIL). Putin sa nekompromisne vyjadril, že pre porážku IS je nevyhnutné podporovať
brutálny režim sýrskeho prezidenta Asada. Americko-západniarska aliancia to odmieta.
Reakcia Západu a Izraela bola rýchla. Americký prezident Obama sa stretol s Putinom v New Yorku
a izraelský premiér Netanjahu letel do Moskvy. Napokon však stretnutia nedosiahli viac ako len
potvrdenie novej reality na Strednom východe: Rusko pristálo a nikam nepôjde. Je pravdepodobné,
že jeho prítomnosť v tomto regióne bude v rásť.
Aké sú ciele Moskvy?
Konsenzus vojenských analytikov znie, že vyjadrený zámer Ruska poraziť ISIS je reálny, ale zároveň sekundárny popri väčších a dlhodobejších cieľoch. Jednoducho povedané - jeho vojenská prítomnosť je priveľká na to, aby bola použitá len na zabratie Islamského štátu. S chronickými ekonomickými zápasmi tejto krajiny je prakticky isté, že jeden z väčších cieľov Moskvy má čo do činenia
s peniazmi. Sú tam miliardy, možno trilióny dolárov z obchodu a prírodných zdrojov len tak ležiacich
na zemi ako nevyžiadaná korisť.
Veľká časť tejto koristi je výbušná. Ako sa Irán približuje k skutočnej jadrovej moci, ostatné krajiny
Stredného východu sa ho snažia dobehnúť. Egypt, Saudská Arábia a Turecko nedávno podpísali
zmluvy na rozvoj svojej atómovej „energie“. Všetky sú uzavreté s Ruskom.
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Mesačné správy z Izraela
Zatiaľ Irán a jeho dobre známi splnomocnenci, Hizballáh v Libanone a obzvlášť Asad v Sýrii, majú
kopec peňazí. Všetci sa ženú po dosiahnutí špičkových konvenčných zbraní. A kde si zašli nakúpiť?
Skutočne. Tak, ako každý chytrý obchodník, Rusko si zriadilo divíziu regionálneho predaja na Strednom východe.
Ďalším ekonomickým leviatanom na Strednom východe je, samozrejme, ropa a plyn. Najmä masívne
a stále nerozvinuté oblasti vo východnej časti Stredomoria a teraz aj na izraelských Golanských výšinách. S rozhodnutím chrániť si svoje tržby z ropy a plynu, vo veľkej miere z produkcie na Sibíri, Rusko
len tak nedovolí európskym zákazníkom odstaviť ho od ekonomického potrubia. Bez možnosti zabrániť
novým dodávkam uhlíkovej energie z bližšieho zdroja ako je Sibír je pravdepodobné, že ide
o strategickú pozíciu Ruska na Strednom východe. V podstate jeho nová a dlhodobá prítomnosť
v tomto regióne spôsobí, že Európa, ako aj väčšina sveta, bude nútená nakupovať po novom
z nových rezerv ropy a plynu Stredného východu cez Rusko, ktoré bude jeho „sprostredkovateľom”.
Vzťahy medzi Izraelom a Ruskom
Potom prišlo malé prekvapenie. Približne v rovnaký čas ako Rusko uskutočnilo svoj posun do Sýrie,
Putin dal Netanjahuovi ponuku, ktorú možno nebude môcť odmietnuť. Podľa agentúry DEBKA, spravodajský zdroj na Strednom východe, Putin navrhol, že bude „chrániť a rozvíjať“ izraelské náleziská zemného plynu v Stredomorí. Navrhol „prevziať zodpovednosť za ochranu izraelských nálezísk zemného
plynu v Stredomorí, spolu s ponukou ruskej investície 7-10 miliárd USD pre rozvoj najväčšieho náleziska plynu a vybudovanie plynovodu do Turecka na vývoz plynu do Európy.“ Nová, masívna vojenská sila v Sýrii predstavuje virtuálnu istotu, keď si Izrael zakúpi ruskú „ochranu“.
Zatiaľ je vzťah medzi Izraelom a Moskvou viac menej nepriateľský v porovnaní s Washingtonom
D.C. Jemne zahalené opovrhnutie prezidenta Obamu židovským štátom stojí v ostrom protiklade
voči pragmatickej aliancii Putina. O Izraeli sa vyjadruje ako o štáte, s ktorým jednanie má málo - ak
vôbec - čo do činenia s jeho židovstvom. Namiesto toho ide o jednanie vo väčšej miere stimulované
populáciou Izraela, v ktorej je viac ako milión ruských imigrantov a s nimi prichádzajúca ruská
„príchuť“, ktorú úspešne priniesli na Stredný východ. Je zrejmé, že Moskva by rada uvidela svoj
„duplikát“ rozšírený po celom regióne.
Ale Izrael vie, že jeho vzťah s Ruskom je ako spojenectvo s neskrotenou šelmou. Teraz, keď sa
prisťahoval do susedstva, povinnosťou židovského štátu je nevyprovokovať ruského medveďa. Zároveň musí konať s vedomím, že kvôli vyšším záujmom Ruska na Strednom východe by sa kedykoľvek mohol stať jeho korisťou. S Ruskom nablízku by sa mohlo stať čokoľvek. Podľa Jeruzalema
je jedna vec istá: Rusko je tu a má v úmysle zostať.• 11
Autor: Brian Schrauger
Vedúci spravodajskej kancelárie BFP
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Mesačné správy z Izraela
PALESTÍNSKY DŽIHÁD A SNAHA O NESVÄTÚ VOJNU.
PALESTÍNSKE VYKRESLENIE konfliktu s Izraelom o štátnosti a politických právach bagatelizovalo
náboženský podtext, ktorý sa drží pod povrchom. Možno si Palestínčania mysleli, že Západniari sa
skôr stotožnia s bojom falošne prezentovaným ako opakovanie politického boja Gándhího v Indii
než s džihádom Al-Káidy proti Amerike. Tento tón sa však zmenil v roku 2015.
Najnovšia palestínska teroristická kampaň ťažko dolieha na okolie Chrámovej hory, ktorá bola neraz
domovom len dvoch židovských chrámov. V súčasnosti na nej stojí Skalný dóm a mešita Al-Aksá –
dve z islamských najsvätejších miest. Bez ohľadu na dôvody pre marketing náboženského boja (ide
o zúfalstvo palestínskeho vedenia, ktoré nie je ochotné pristúpiť na kompromis s Izraelom?),
je zvláštne myslieť si, že akosi za to môže Izrael, kto mení „status quo“ na Chrámovej hore. Rovnako je to s tvrdením, že konflikt nebol hneď náboženský a že Izrael ho zamieňa. Už dlho ide
o nesvätú „svätú vojnu“ – a nie je to Izrael, kto ju vyvolal.
Nesvätá história
Palestinian Media Watch (PMW)/Palestínske sledovanie médií/ je organizácia, ktorá monitoruje
a následne celému svetu ukazuje, čo sa prezentuje v arabských palestínskych médiách (väčšinu
z nich prevádzkuje alebo usmerňuje oficiálna vláda). Historické záznamy na ich stránke dokazujú,
že oficiálne palestínske médiá už celé roky prezentujú boj s Izraelom ako náboženský.
PMW poznamenala, že už v máji 2010 oficiálna televízia Palestínskej samosprávy – ktorú vedie
údajne umiernená vláda prezidenta Mahmúda Abbása – citovala ministra vlády pre náboženské
záležitosti v súvislosti s bojom o krajinu Izrael. Minister spomenul Balfourovu deklaráciu z r. 1917,
ktorá prisľúbila navrátenie Izraela pod židovskú vládu. K tomu uviedol: „Rozhodní ľudia a Ribat bojovníci (náboženskej vojny) sa však našej požehnanej zeme nevzdali... Tento konflikt je v Koráne
jasný a jasný je aj náš záväzok.”
A to je len jeden príklad. Keď som v roku 2007 navštívil palestínske mesto Ramalláh, našiel som
tam obrovskú zástavu, na ktorej boli dvaja muži s puškami stojacimi pred obrazom Skalného dómu.
Prepojenie medzi násilnými zbraňami v ich rukách a svätým miestom za nimi bolo úplne jasné.
Ďalším dôkazom o tom, že konflikt s Izraelom je náboženský, sú mená niektorých palestínskych
organizácií. Hamas je akronym, ktorý znamená „islamské hnutie odporu.“ Všimnite si absenciu palestínskych politických ideálov. Ide striktne o náboženské meno. A čo údajne umiernený Fatah?
Táto teroristická skupina úzko spolupracuje s „Brigádou mučeníkov Al-Aksá“ (ako mešita Al-Aksá
navrchu Chrámovej hory).
Bezbožné predsudky
Keď hovoríme o Chrámovej hore, stručná rekapitulácia dlhotrvajúcej tamojšej situácie dokresľuje
reálny obraz o súčasnom napätí. Falošnosť tvrdení, že vláda Izraela pracuje na zničení mešít,
je dokázaná štyridsiatimi ôsmymi rokmi izraelského dohľadu nad týmto miestom. Navyše, Izrael
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ústretovo zveril správcovstvo nad týmto územím do rúk Waqf, islamskej náboženskej skupine. Namiesto toho, aby Židia odstránili moslimský vplyv z Chrámovej hory, ho práve naopak dobrovoľne
umožnili.
Palestínčania provokujú Izrael šokujúcimi obvineniami, že židovský štát chce vymazať pamiatku
moslimov na Chrámovej hore. Izraeliti už dlho rešpektujú absurdné obmedzenie Arabov - „žiadna
židovská modlitba“ navrchu Chrámovej hory, len aby upokojili napätú situáciu. Inými slovami, Palestínčanov vyrušuje, keď sa Židia modlia na ktoromkoľvek mieste hory – dokonca aj mimo mešít. Nedávny článok v oficiálnych novinách WAFA (palestínskej spravodajskej agentúry) citoval obavy
z bizarného „šmykľavého svahu“. Palestínčania vlastne tvrdia, že ak sa budú Židia modliť navrchu
hory, nejako by to mohlo viesť k zákazu islamských modlitieb na tomto mieste. To nie je náboženská citlivosť ale náboženská diskriminácia, ktorou sa snažia ospravedlniť svoje šialené správanie.
Palestínska tlačová agentúra Ma’an uviedla, že Palestínčania boli rozhorčení, pretože náboženskí
Židia jednoducho navštívili priestor Chrámovej hory. Článok označil ultra-ortodoxných Židov ako
„nežiaducich“, hoci ani neprotestovali, miesto zámerne nepustošili, ani sa tam dokonca nemodlili.
Iná správa z WAFA popisuje „provokatívne“ návštevy židovských usadlíkov, „fanatikov“. Opäť bez
popisu akéhokoľvek provokatívneho alebo fanatického, či dokonca náboženského konania zo strany
Židov.
Posudzovanie s nedostatkom popisu akéhokoľvek správania Židov v týchto správach zobrazuje
skutočnosť, že židovské návštevy na Chrámovej hore boli dostatočnou „provokáciou“. To je horšie
ako náboženská predpojatosť, je to čistý antisemitský rasizmus.
Nesväté/bezbožné podnecovanie
V skutočnosti jedno z najvýstižnejších vykreslení rasistickej, nesvätej, džihádom podloženej rétoriky
citoval sám prezident Abbás z novín PS Al-Hayat Al-Jadida, s prekladom od PMW: „Každá kvapka
krvi preliata v Jeruzaleme je svätá, ak bola preliata pre Alaha“. Neskôr uviedol: „Al-Aksá [mešita]
je naša a oni nemajú žiadne právo ju znesvätiť svojimi špinavými nohami. Nedovolíme im to
a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili Jeruzalem.“
Táto náboženská vojna sa nerozrastá kvôli údajným izraelským činom. Pod povrchom palestínskeho nacionalizmu sa skrýva pochybná zmes náboženskej vojny a šokujúceho rasizmu. Napriek svojmu duchovnému tónu ide o nesvätý boj v každom zmysle.
Autor: Joshua Spurlock, The Mideast Update /Správy zo Stredného východu/
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, december 2015.
1.) Modlitby sme začali čítaním veršov:












„Lebo ramená bezbožných budú polámané, ale ten, kto podopiera spravodlivých, je Hospodin. Hospodin zná dni bezúhonných, a ich dedičstvo bude trvať na veky. Hospodin zná dni
bezúhonných, a ich dedičstvo bude trvať na veky. Nebudú sa hanbiť v zlý čas a nasýtia sa
vo dňoch hladu. Ale bezbožníci istotne zahynú, a nepriatelia Hospodinovi sa pominú
ako prelesť lúk, pominú sa ako dym.“ (Žalm 37:16-20).
Ďakujeme Ti za to, že sa nemeníš a dávaš nám svoje Slovo, ktoré stojí na veky
(Žalm 119:89).
Pane Ješua, Ty si jediný Syn Človeka, v Tvojich rukách nájde Tvoj ľud jednotu.
Ďakujeme Ti, že si vo svojej podstate ten istý a nemenný (Mal 3:6)
Ty si Svetlo sveta - v každom čase (Žalm 118:27, Ján 8:12).
Ty si Jediný, ktorý zatrasie národmi, a Ty zostávaš pevný - neochvejný (Ag 2:6-7).
Dobrorečíme Ti za obnovenie Izraela a Jeruzalema v týchto časoch (Žalm 147:5, Am 9:1415).
Aké je to privilégium stáť pred Tvojim trónom a prihovárať sa (Žd 4:16).
Toto je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme a radujme sa v ňom! (Žalm 118:24)
Požehnaný je náš Boh - naša skala ( 5 M 32:4, Žalm 18:3, 31:47).

2.) Cítime bremeno sa modliť za Cirkev, aby sa zobudila a prevzala svoju zodpovednosť
za svojich politických lídrov - konkrétne na Západe. Vieme, že sa mnohí nemodlia, pretože je nedostatok kvalitných lídrov v západných krajinách.








Pane, zobuď starších v tvojom Tele, aby čítali a rozumeli tvojmu Slovu z Ducha, ktoré
si prikázal Pavlovi: „Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení,
aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré
a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli
k poznaniu pravdy“ (1Tim 2:1-4).
Ďakujeme Ti za tých, ktorí sa zobudili v tejto pravde a sa prihovárajú. Pane, daj viac !
Pane pomôž nám byť tými, ktorí „zatlačia boj k bráne“ (Iz 28:5-6).
Uvoľni svoj ľud z duchovnej povrchnosti.
Postav svoj ľud na pevný základ Tvojho Slova.
„Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi!“ (Mat 6:10).

Šalom
IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
JAKOBOVE SÚŽENIE – MINULOSŤ ALEBO BUDÚCNOSŤ? - ČASŤ II (POKRAČOVANIE)
Boží súd nad Izraelom - exil
V dvoch kapitolách Starého zákona (SZ) sú zaznamenané požehnania a prekliatia, ktoré závisia od
plnenia alebo neplnenia Božej zmluvy. Ako najvyšší trest za neposlušnosť je uvedený exil. Tieto
dve kapitoly sa netýkajú jednotlivca ale Božieho vyvoleného národa. Poslednou hrozbou je prehlásenie exilu, čiže vyhnanie Židov z Izraela – Bohom zasľúbeného dedičstva, a ich rozptýlenie medzi
národy/pohanov. (V SZ je mnoho veršov, ktoré jednoznačne dokazujú že, Jahve – Boh Izraela,
odovzdal zem Izarela do dedičstva židovskému národu (4M. 34:21; 5M. 4:21; 25:19; Joz. 11:23;
1Kr. 8:36; 1Kro. 16:18; Ž. 135:10-12; Jer. 3:18-19; Ez. 36:8-12 atď.).
Žiť život v temnote národov bolo hanbou nielen pre židovský ľud, ale prinieslo to zneuctenie aj jeho
menu. Ezechiel 36:20-23 hovorí, že exilom znesvätili Jeho meno. Tu sú príslušné verše z 26 kapitoly 3.knihy Mojžišovej a 28.kapitoly 5.knihy Mojžišovej:
„Ale ak by ste ma neposlúchali a nečinili by ste všetkých týchto prikázaní a keby ste zavrhli moje
ustanovenia, a vaša duša, keby si zošklivila moje súdy, takže by ste nečinili všetkých mojich prikázaní a zrušili by ste tak moju zmluvu, vtedy vám i ja učiním toto: uvediem na vás hrôzu, suchoty
a horúčku, čo skazí oči a zmalátni dušu... A pohyniete medzi pohanmi, a požerie vás zem vašich
nepriateľov. A tí, ktorí z vás zostanú, budú chradnúť pre svoju neprávosť v krajinách vašich nepriateľov (v exile) a pravda i pre neprávosti svojich otcov, ktoré pôjdu s nimi, budú chradnúť. Ale zase,
keď budú vyznávať svoju neprávosť a neprávosť svojich otcov, keď by učinili neverne, že sa dopustili nevernosti voči mne... keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce (v exile), a schvália pokutu za
svoju neprávosť, vtedy sa i ja rozpomeniem na svoju zmluvu s Jakobom, ba i na svoju zmluvu
s Izákom, áno i na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem. A rozpomeniem sa i na tú
zem. Ale zem bude medzitým opustená od nich a bude sa tešiť svojim sobotám, kým bude spustošená bez nich...Avšak ešte i to by som vykonal, že keď by aj boli v zemi svojich nepriateľov, nezavrhol by som ich a nezošklivil by som si ich tak, aby som ich úplne zničil, aby som zrušil svoju zmluvu
s nimi, lebo ja som Hospodin, ich Boh. Ale im budem pamätať na zmluvu s predkami, ktorých som
vyviedol z egyptskej zeme pred očami národov, aby som im bol Bohom, ja som Hospodin“ (3M 26:14-16a; 38-45)!
„Ale stane sa, ak by si nepočúval na hlas Hospodina, svojho Boha, tak, aby si ostríhal a činil všetky
jeho prikázania a všetky jeho ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes, že prídu na teba všetky tieto
kliatby a dostihnú ťa... A zostane vás málo namiesto toho, že vás bolo ako nebeských hviezd čo do
množstva, pretože si nepočúval na hlas Hospodina, svojho Boha. A stane sa, že ako sa radoval
Hospodin nad vami, keď vám činil dobré a rozmnožoval vás, tak sa bude radovať Hospodin nad
vami, keď vás bude hubiť a plieniť, a budete zahnaní zo zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do
dedičstva. Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca zeme až po druhý koniec
zeme, a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých si neznal ani ty ani tvoji otcovia...A medzi tými národmi nebudeš mať oddychu...A tam ti dá Hospodin ľakavé srdce, umdlenosť očí a trúchlivé hynutie
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duše. A tvoj život ti bude visieť na nitke pred tebou, a budeš sa strachovať vo dne i v noci. A nikde
nebudeš istý svojho života“ (5M. 28:15,62-66).
Ako môžeme vidieť, tieto slová sú prorockým vykreslením toho, čo sa dialo židovskému národu po
zničení Jeruzalema a jeho chrámu v roku 70 nášho letopočtu. Úplne rozptýlenie národa nastalo
v roku 135. Tieto udalosti sedia s významom Jakobovho súženia, ktoré je zmienené v Jeremiášovi
30:7. Ako vidíme, najhoršie prekliatie čakalo na Židov medzi pohanmi v exile. Pre Izrael ako národ
je konečným súdom exil. Môžeme od Boha očakávať, že v posledných dňoch zmení svoje spôsoby jednania s Izraelom a ten najhorší a najstrašnejší masaker uchová pre Židov do času, keď sa
vrátia domov? „Lebo ja, Hospodin, sa nemením, preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli“ (Mal. 3:6).
Bohom dané prorocké sľuby, že bude požehnávať svoj ľud, ktorý zhromaždí do zasľúbenej zeme
a bude mu robiť dobre, sa už naplnili. Ich realitu môžeme vidieť a obdivovať v súčasnom Izraeli.
Opätovné zhromažďovanie, požehnávanie a spasenie Izraela
Pozrime sa teraz na niekoľko príkladov, ktoré dokazujú, že Pán zasľúbil požehnávať Izrael
v posledných časoch, keď ho navráti z exilu domov. Zistíme, že počet týchto prehlásení zďaleka
prevyšuje tých pár veršov, ktoré sa nesprávne interpretujú ako „ešte len prichádzajúce Jakobove
súženie“.
Izaiáš 40-66 obsahuje mnoho špecifických smerníc, ktoré Boh adresuje cirkvi, a ktoré sa týkajú
obnovenia Izraela v posledných časoch. Vyzýva telo Kristovo, aby s ním spolupracovalo pri obnove
Izraela - v ich návrate do krajiny a k ich Mesiášovi. Aj keby to bolo znamenalo „obnovenie
k deštrukcii“, čo však odmietame, i tak by cirkev mala stále pomáhať, pretože ide o Boží príkaz
adresovaný cirkvi. Neexistuje spôsob, ako sa tomu vyhnúť.
„Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a hlásajte mu, že sa
doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za
všetky svoje hriechy“ (Iz.40:1-2).
Ku komu tu Boh hovorí? K ľuďom, ktorí nepatria k Židom, a predsa prehlasujú, že Boh Izraela je ich
Bohom. Jediná skupina ľudí v celej histórii sveta, ktorej by sa to mohlo týkať, je pravá cirkev. Prečo
by Boh žiadal cirkev, aby potešovala Izrael, ak ho to najhoršie ešte len čaká?
„Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa zhromaždím.
Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca
zeme, každého, kto je nazvaný podľa môjho mena, a koho som stvoril pre svoju slávu, koho
som utvoril, áno, koho som učinil“ (Iz. 43:5-7).
Hore uvedený text z Izaiáša sa nenaplnil v čase, keď sa Židia vrátili z Babylona, pretože babylonský návrat sa prinajlepšom uskutočnil iba zo severu a východu. Boh tu prorokuje o celosvetovom
návrate, ktorého svedkami sme v súčasnom období. Židia prúdia späť do svojej vlasti od začiatku
80-tych rokov 19 storočia z viac ako 100 rôznych národov sveta. Prečo je to dôležité? Pretože to
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súvisí s jeho slávou, jeho menom a jeho povesťou. Uvidíme to jasnejšie, keď neskôr pozrieme do
Ezechiela. V Izaiášovi 43,21 Boh ešte pridáva polevu na koláč: „Ľud, ktorý som si utvoril, bude
rozprávať moju chválu.“ Takže, ako by mohol Boh prijať všetku slávu a chválu od ľudu, ktorému
dokazuje vernosť, ak by ich mal v pláne ešte vyvraždiť pre neveru?
„Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zodvihnem svoju ruku oproti národom a oproti ľuďom vyzdvihnem svoj prápor, a donesú tvojich synov vo svojom lone, a tvoje dcéry sa ponesú na pleciach“ (Iz.49:22).
V Tanachu je Božia ruka často symbolom Ješuu, ktorý teraz sedí po Božej pravici v sláve (Ž. 110:1,
118:15-16). Ku komu Boh hovoril? Kto v celej histórii sveta hľadí na ruku Boha Izraela a nie je Žid?
Iba Božia cirkev. A v tomto slove ju Pán žiada, aby pomohla niesť Židov domov. Keby pohania
pomáhali Židom vrátiť sa späť do Izraela a zároveň by im komunikovali, že väčšinu z nich tam čaká
utrpenie a smrť, ako by to mohlo vyprovokovať Židov k žiarlivosti (R.11:11)? Ešte i dnes Židia
v izraelských médiách odsudzujú kresťanov za ich pokrytectvo. A majú pravdu, pretože niektorí
kresťania, ktorí prišli do Izraela preto, aby im „pomohli“, im nesprávne interpretujú učenie
o Jakobovom utrpení.
„Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje! Počuj! Hlas tvojich strážnych! Pozdvihli svoj hlas, radostne prespevujú všetci spolu, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov
návrt na Sion. Jasajte, radostne prespevujte spolu pustiny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj
ľud, vykúpil Jeruzalem! Hospodin obnažil rameno svojej svätosti pred očami všetkých národov,
a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha“(Iz.52:7-10)!
Hebrejské slovo pre 'radostné veci' a 'dobré veci' sa v modernej hebrejčine používa pre
'evanjelium'. V gréckom preklade NZ to doslovne znamená 'dobrá novina'. Boh tu hovorí ku skupine
ľudí, ktorí nie sú Židia, ale ktorí poznajú dobrú správu spasenia. Povzbudzuje ich, aby nespasenému Sionu prehlasovali: „Tvoj Boh vládne!“ Ak to veriaci nemôže, alebo nevie v úplnom presvedčení
povedať nespasenému Židovi, potom v koho vlastne verí? Boh Izraela je jediným pravým Bohom.
Mohlo by sa stať, že mnohí kresťania v súčasnej cirkvi vlastne veria „v iného Ježiša a iné evanjelium“, pretože sú infikovaní „iným duchom“ (2 Kor. 11:4; Gal. 1:6-9), ktorí odmieta vidieť Izrael ako
stále vyvolený národ a Židov ako stále milovaných pre otcov (R. 11:28)?
Zvyšok tejto state z Izaiáša hovorí o tom, že keď bude zničený Jeruzalem obnovený, Boh začne
potešovať a zachraňovať svoj ľud. Toto všetko (obnovovanie Izraela) spôsobí, že zástupy pohanov
budú prichádzať, aby poznali Boha Izraela.
„Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou! Lebo
hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána, a jeho sláva
sa bude vidieť nad tebou. A národy pôjdu za tvojím svetlom a králi za bleskom, ktorý sa bude
skvieť nad tebou. Pozdvihni svoje oči naokolo a viď! Tí všetci sa zhromaždia a prídu k tebe! Tvoji
synovia prídu z ďaleka, a tvoje dcéry budú chované pri tvojom boku. Vtedy uvidíš a budeš žiariť
radosťou, a tvoje srdce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa obráti k tebe množstvo mora, bohatstvo národov/pohanov príde k tebe...tí všetci prídu zo Šeby, donesú zlato a kadilo a s ra12
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dosťou budú zvestovať chvály Hospodinove... a tak oslávim dom svojej slávy. A povieš: Kto sú
títo, ktorí to letia ako hustý oblak a ako holuby do svojich dier? Lebo na mňa čakajú ostrovy a lode
Taršíša najprv, aby dopravili tvojich synov z ďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi, na meno Hospodina, tvojho Boha, a na slávu Svätého Izraela, lebo ťa oslávi. A synovia cudzinca vystavia tvoje
múry, a ich králi ti budú sväto slúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blahovôli zľutujem sa nad tebou. Tvoje brány budú vždycky otvorené, nebudú zavierané ani vodne ani v noci, aby
dopravili k tebe blahobyt pohanov/národov...Lebo národ a kráľovstvo, ktoré by ti neslúžili, zahynú,
a také národy istotne spustnú“ (Iz. 60:1-12).
Toto proroctvo nastane, keď temnota (veľké mračno) pokryje zem i s jeho obyvateľmi. Vitajte
v dnešnom svete! Žiť životným štýlom, ktorý Boh nazýva ohavným sa v dnešnom svete považuje za
„novú spravodlivosť“. Všetci, ktorí sa proti tomu postavia, sú nazvaní nepriateľmi ľudstva, nepriateľmi lásky a pokoja, dokonca i nepriateľmi samotného Boha. Stúpenci lacnej milosti nás presviedčajú, že Boh nás miluje bez ohľadu na to, čo robíme. Ak trváte na tom, že Biblia je skutočne Božie
Slovo, a že Boh proste urobí to, čo povedal, že urobí, prinášate problém a nie riešenie.
Ale v tom istom čase je tu skupina ľudí, ktorá vníma, že Boh plní svoje sľuby dané vyvolenému
národu – Izraelu. Títo ľudia pomáhajú niesť Židov domov – dokonca im zabezpečia i potrebné financie. O koho ide? Sú to pohania, ktorí „zvestujú chvály Hospodinove“ a privádzajú Židov domov
pre „meno Hospodina, nášho Boha a na slávu svätého Izraela“. Tak toto môže byť len pravá cirkev.
Hoci aj iní ľudia, ktorí nepatrili ku kresťanom, pomáhali Židom v návrate, práve Božia cirkev sa už
v 18.storočí v Anglicku a Škótsku začala modliť za návrat Židov z exilu. Od 90.rokoch 20.storočia
prakticky pomohla stovkám tisícom Židom urobiť aliju. Dnes sa naše oči pozerajú na naplnenie
prorockých slov.
Všimnite si tiež varovanie pre pohanov. Boh položí národy (pohanov), ktoré sa opovážia zasahovať
a prekážať plánom záverečnej obnovy Jeho ľudu: „Lebo národ a kráľovstvo, ktoré by ti neslúžili,
zahynú, a také národy istotne spustnú“
„Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť
ako blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. A tak uvidia národy/pohania tvoju spravodlivosť
a všetci králi tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove. A budeš
korunou krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha. Nepovedia ti viacej: Opustená, ani tvojej zemi už viacej nepovedia: Spustošená; ale ty sa budeš volať: Obľúbená
(Chefcí-bah), a tvoja zem: Vydatá (Beula); lebo Hospodin bude mať v tebe záľubu, a tvoja krajina
sa za neho vydá. Lebo ako si mládenec vezme pannu za ženu, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a ako
sa ženích raduje svojej neveste, tak sa bude tebe radovať tvoj Boh. Na tvoje múry, Jeruzalem,
som postavil hliadky (strážcov). Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj! Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi“ (Iz.62:1-7).
Boh v tejto pasáži zjavuje svoju vôľu. Na realizáciu svojich zámerov povoláva príhovorcov, ktorých
nazýva „strážcovia“. Oni majú dňom i nocou žiadať Boha, aby vykonal svoju zjavenú vôľu. Boh nám
teda zjavuje svoju vôľu a my v pomazaní Ducha Svätého ho neustále a vytrvale žiadame, aby ju
vykonal (Lk. 18:1). Pozdvihol by Boh tak mnoho príhovorcov po celom svete, ktorí bojujú za tento
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národ, aby nakoniec privedených Židov vo svojej krajine zmasakroval? Urobil by to Boh, ktorého
poznáš?
„Hľa, víchrica Hospodinova, prchlivosť vyšla, burácajúci víchor a zvalí sa na hlavu bezbožníkov.
Neobráti sa naspäť páľa hnevu Hospodinovho, dokiaľ neučiní a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho
srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu. Toho času, hovorí Hospodin, budem Bohom všetkým čeľadiam Izraela a oni mi budú ľudom. Takto hovorí Hospodin: Našiel milosť na púšti, ľud,
pozostalí po meči (Jakobove súženie/Holokaust Jer. 30:7), keď Izrael vchádzal do svojho odpočinku. Nože nech idem, aby som mu spôsobil pokoj, Izraelovi! Zďaleka sa mi ukázal Hospodin a riekol:
milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť (doslovný preklad z originálu:
„...preto si ťa neustále priťahujem milujúcou láskavosťou“). Ešte ťa vybudujem, a budeš vybudovaná, panno Izraelova; ešte sa budeš zdobiť svojimi bubny a vyjdeš v kole veseliacich sa; ešte budeš
sadiť vinice na vrchoch Samárie; tí, čo budú sadiť, budú aj užívať. Príde deň, keď budú kričať
strážcovia na Efrajimskom pohorí: Povstaňme a vystúpme na Sion, k Hospodinovi, nášmu Bohu!
Toto hovorí Hospodin: Radostne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným národom! Oznamujte, oslavujte a hovorte: Hospodin zachránil svoj ľud, zvyšok Izraela. Hľa, privediem ich zo
severnej krajiny a zhromaždím ich z končín zeme. Bude medzi nimi slepý a chromý, tehotná
žena i rodička; vrátia sa spolu ako veľký zástup. Prídu s plačom, s prosbou o zmilovanie. Povediem
ich a privediem ich k potokom vôd, po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som otec Izraela a Efrajim je môj prvorodený. Národy/pohania, čujte slovo Hospodina, zvestujte ho na ďalekých ostrovoch
a hovorte: Ten, čo Izrael rozptýlil, ho zhromaždí, a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo“ (Jer. 30:23-31:10).
Pri tomto úseku slova by som chcel pripomenúť, že originálne hebrejské a grécke záznamy Písma
neboli rozdelené na kapitoly. Až s odstupom času ľudia posolstvo rozdelili na jednotlivé úseky. A to
sa týka aj Jeremiášovho proroctva. Keď kapitola začína slovami „toho času (v tej dobe), hovorí
Hospodin“ potom sa musíme pozrieť späť, aby sme presne zistili, o akom čase (období) sa prorok
zmieňuje. V našom uvedenom proroctve z Jeremiáša je jasné, že text hovorí o posledných dňoch
a o čase, ktoré je po Jakobovom utrpení (30:7).
Táto časť proroctva je plná významných implikácii. Za prvé, Boh Tanachu, ktorý je často ľuďmi
vnímaný ako Boh súdu, hnevu a boja, sa k Izraelu prihovára jedným z najláskavejších posolstiev,
aké môžeme v Písme nájsť. Slová sú adresované stále nespasenému Izraelu. „Milujem ťa večnou
láskou, preto si ťa neustále priťahujem s milujúcou láskavosťou“ (preklad z originálu) (31:3b). Hebrejské slovo pre „milujúcu láskavosť“ je chesed, čo v našom prípade ukazuje na vernosť Božej lásky, ktorá je založená na Jeho záväzku k zmluvným zasľúbeniam. Môžeme to nazvať aj ako Božia
zmluvná láska (láska vyplývajúca zo zmluvy). Pán si priťahuje Izrael preto, kým je On a nie preto,
kto je Izrael. Rovnako ako ani nás nezachránil preto, kto sme, ale preto, kto je On. Vďaka Bohu za
to!
Výsledkom jeho zmluvnej lásky je obnova židovského národa v zasľúbenej zemi. Jedno
z konkrétnych miest, ktoré Pán určil pre Židov, je Samária („...ešte budeš sadiť vinice na vrchoch
Samárie). Dnes celý svet považuje toto územie za okupované! Niekto by mohol namietať, že Boh
by mal predsa vedieť, že to takto znechutí zvyšok sveta a mal radšej usadiť Židov niekde inde. Ale
Boh nikdy nebol a ani nebude politicky korektný.
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Hebrejské slovo použité pre „strážcov“ je notzrim (Jer.31:6). V modernej hebrejčine sa toto slovo
používa pre označenie „kresťanov“. Jeremiáš tomu zrejme vôbec nerozumel, pretože omnoho bežnejší výraz na vyjadrenie strážcov v tom čase bolo hebrejské slovo shomrim. Duch Svätý ho však
inšpiroval (2 Tim.3:16), aby v tomto texte špecificky použil slovo notzrim. A keďže ide o proroctvo
posledných dní, je zrejmé, že Boh hovorí k cirkvi. Usmerňuje ju, aby sa modlila za spasenie zvyšku Izraela (31:7).
Božia odpoveď na takúto modlitbu je v 8 a 9 verši: „Privediem ich z exilu domov, do Izraela.“
V 10 verši Boh špecificky prehlasuje, že ich bude v týchto posledných dňoch v krajine Izraela osobne ochraňovať. „Ten, čo Izrael rozptýlil, ho zhromaždí, a bude ho strážiť ako pastier svoje
stádo.“ Derek Prince povedal, že keďže Boh rozptýlil Izrael a teraz ho zhromažďuje, prečo pochybujeme, že On sám ho bude aj chrániť? Ako do tohto obrazu zapadá vyučovanie o zničení Židov,
ktorý má ešte len prísť?
„Hľa, zhromaždím ich zo všetkých zemí, do ktorých som ich zahnal vo svojom hneve a vo svojej
prchkosti a vo veľkom hneve, a navrátim ich na toto miesto a spôsobím to, aby bývali bezpečne.
A budú mi ľudom a ja im budem Bohom. A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma báli po
všetky dni na dobré im a ich synom po nich. A učiním s nimi večnú zmluvu, že sa neodvrátim od
nich späť, a dám svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa. A budem sa radovať nad
nimi činiac im dobré a zasadím ich v tejto zemi v pravde, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Lebo takto hovorí Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetko toto veľké zlo,
tak uvediem na nich všetko to dobré, o ktorom hovorím vzhľadom na nich. A bude sa kupovať
pole v tejto zemi, o ktorej vy hovoríte: Pustá je tak, že nie je v nej človeka ani hoväda; daná je do
ruky Chaldejov. Polia budú kupovať za peniaze a písať na listiny a pečatiť a osvedčovať svedkami
v zemi Benjaminovej a na miestach okolo Jeruzalema, v mestách Júdových, v mestách pohoria,
v mestách nížiny ako aj v mestách na juhu, lebo dovediem späť ich zajatých, hovorí Hospodin“ (Jer.32:37-44).
Niekedy autor proroctva poprepletá v jednom prorockom prehlásení blízku budúcnosť s ďalekou.
V jednej vete použije dlhú časovú medzeru. Celý obraz proroctva, samozrejme, vidíme až vtedy,
keď sa fyzicky udeje. Hneď si to ukážeme. Ješua interpretoval Izaiáša 61:1-3 týmto spôsobom.
V Nazarete v synagóge citoval prvú časť tohto proroctva a pred očami počúvajúcich vysvetlil, že sa
práve naplnila. Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, a vyhlásiť rok milosti Hospodinovej...(Iz.61:1-2). Potom, v strede vety, zastavil a posadil sa. Zvyšok proroctva sa uskutočňuje až v našom období – pred našimi očami. „...deň
pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im
okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti.
A budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený.“
V predchádzajúcom texte z Jeremiáša 32, je zmienka o tom, že v čase proroctva obývali územie
Chaldejci, ale úplne naplnenie je jednoznačne pre dni, v ktorých žijeme. Opäť Boh prehlásil, že
zhromaždí Židov zo všetkých národov, do ktorých ich zahnal (nielen z Babylona). A to sa plní dnes.
Tiež hovorí, že potom, ako ich zhromaždí, budú prebývať bezpečne a budú ako národ zachránený
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– na obe tieto udalosti sa tešíme a pripravujeme, pretože ich v blízkej budúcnosti budeme vidieť na
vlastné oči.
Všimli ste si niekedy, že verš 41 je jediným miestom v Písme, kde Boh prehlásil, že vykoná
niečo s celým svojim srdcom a s celou svojou dušou? Súvisí to s fyzickým (telesným, hmotným) obnovením Židov na území Izraela – vrátane „okupovaného územia“. Ak to Boh otvorene robí
pred očami sveta na svoju slávu, dáva zmysel, aby potom, ako ich usadí, zaopatrí a nakoniec zachráni – ako to vidíme dnes, zrealizoval ďalší holokaust? Zopakujme si, čo zasľúbil v 42 verši:
„Lebo takto hovorí Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetko toto veľké zlo, tak uvediem na nich všetko to dobré, o ktorom hovorím vzhľadom na nich“ (Jer. 32:42). Boh tu neopisuje genocídu.
Si súčasťou cirkvi, ktorá v skutočnosti odporuje tomu, čo Boh robí s celým svojim srdcom a celou
dušou? Boh obnovuje Izrael a odovzdáva ho do rúk svojmu ľudu – všetko na svoju slávu. Aj tvoja
cirkev ľahostajne nazýva Samáriu okupovaným územím (Ez.35)? Bojkotuje tvoja denominácia Izrael? Ak navštevuješ cirkev, ktorá stavia prekážky tomu, čo Boh robí celým svojim srdcom a dušou,
si na správnom mieste? Chyba plodí ďalšiu chybu. Nepochopenie Božích plánov pre Izrael v týchto
dňoch je jedným z najzákernejších zvodov v modernej cirkvi.
Ezechiel 36 je kapitola, ktorá si zaslúži hlboké štúdium. Posolstvo k Ezechielovi začalo
už v kapitole 35 varovaním národov, že ak budú hovoriť proti Božej krajine, v nebesiach sa to považuje za rúhanie! „Preto, že hovoríš (kto má večnú nenávisť voči Izraelu v.5): Oba tie národy a obe
tie zeme budú moje (Ezechiel vyslovil toto proroctvo v čase babylonského exilu, keď boli Židia vnímaní ako dva národy – Izrael a Júda. Až po ukončení exilu v Babylone sa začali nazývať jednotne
–Židia a ich národ ako izraelský) a budeme tým vládnuť dedične, hoci tam bol Hospodin, preto ako
že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že učiním podľa tvojho hnevu a podľa tvojej závisti, podľa toho,
čo si ty robil zo svojej nenávisti proti ním, a dám sa poznať medzi nimi (Izraelu), keď ťa budem
súdiť. A zvieš, že ja, Hospodin, som počul všetky tvoje rúhania, ktoré si hovoril proti vrchom
Izraelovým, že vraj spustli, nám sú dané za pokrm. A honosili ste sa proti mne svojimi ústami
a hromadili ste svoje slová proti mne; ja som to počul“ (Ez. 35:10-13).
Boh obviňuje z rúhania a urážky tých, ktorí zle hovoria proti izraelským vrchom – hovoria klamstvá
a prekrúcajú pravdy o Božej krajine a Jeho prirodzenosti. Ako s tým súvisí Božia prirodzenosť?
Pretože Boh viac ako 200 krát zasľúbil túto krajinu svojmu ľudu, z toho 40 krát aj s prísahou. Ako
hovorí Ezechiel 36, táto obnova jeho ľudu do a v zasľúbenej zemi sa deje kvôli jeho svätému
menu (Ez.36:22-23). Takže, keby sa zabránilo obnove Izraela, bol by to dôkaz o tom, že Boh
je klamár a nie je schopný dodržať slovo.
Znamená to, že všetci politici, mediálni ľudia, dokonca pastori a kresťania, ktorí nazývajú jeho
„vrchy“ okupovaným územím, urážajú Boha? Boh skúma srdce každého človeka (Jer. 17:9-10)...
ale prosím rozumejte, že hovoriť proti jeho krajine a proti jeho ľudu, je veľmi vážne (1M 12:3).
Ezekiel 36:8-12: Boh prikazuje Ezechielovi, aby hovoril k vrchom Izraela, ktoré sú symbolom celej
krajiny (v.4-5). Boh ústami proroka vyslovil slová neskutočného požehnania: „A vy, vrchy Izraelove, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie môjmu ľudu Izraelovi, lebo sa
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priblížili, aby prišli. Lebo hľa, som s vami a pohliadnem na vás, a budete obrábané a posievané.
A rozmnožím na vás ľudí, celý dom Izraelov, koľko ho je, a mestá budú obývané a zrúcaniny
vystavené. Rozmnožím na vás ľudí i hovädá, a budú sa množiť a plodiť...a budem vám činiť ešte
lepšie ako za vášho počiatku, a zviete, že ja som Hospodin. A spôsobím to, že budú po vás chodiť ľudia, môj ľud Izrael, a budú tebou vládnuť dedične, a budeš im za dedičstvo a neosirotíš ich
viacej.“
Toto proroctvo je stále v procese napĺňania. Začalo sa už v 80-tych rokoch 19 storočia, kedy Židia
robili aliju vo veľkých vlnách. Úplne naplnenie však príde až v čase ich spasenia, ako nám ukazuje
aj zvyšok kapitoly. Kde v týchto vzácnych zasľúbeniach vidíme druhý holokaust? Nevidíme, práve
naopak. Boh hovorí, že to robí kvôli svojmu svätému menu a nie kvôli tomu, žeby bol Izrael svätým
a spravodlivým národom (36:16-23, 31-32). Prečo si potom ľudia myslia, že Boh potrebuje ešte raz
Židov vo veľkom vyvraždiť, aby nakoniec zachránil hŕstku, ktorá zostane? Priniesol by takýto scenár skutočne Bohu slávu? Boh prehlasuje, že to robí kvôli sebe, pre seba, pre svoje meno a i napriek tomu, že Židia úplne zlyhali, urážali ho a rúhali sa mu, zhromažďuje ich z národov (v. 24),
zachraňuje a očisťuje ich (v. 25-27), usádza a požehnáva ich v izraelskej krajine (v. 28-30).
Po obrátení uvidia svoje zlé skutky a budú činiť pokánie (v. 31-32; Zach. 12:10-14). Konečným
cieľom obnovy a spasenia Izraela je, aby mnohí pohania porozumeli, čo Boh v Izraeli robí a vzdali
mu za všetko slávu (v. 33-36).
Ezechiel 36 kapitola je ukončená nádhernou výzvou (v. 37). Jediná vec, ktorú Boh vždy hľadal
a hľadá u svojho ľudu, je príhovor. Nie pokánie, uctievanie, viac zhromaždení či financií. Príhovor.
Čaká na nás. Túži, aby sme prišli a žiadali ho, aby urobil to, čo chce urobiť (Iz. 62:6-7; Ez. 22:30;
Mt. 6:9-10).
Takto hovorí Hospodin Zástupov: Žiarlim za Sion veľkou žiarlivosťou a veľkým hnevom prudkým
žiarlim zaň. Takto hovorí Hospodin: Navrátim sa na Sion a budem bývať prostred Jeruzalema,
a Jeruzalem sa bude volať mestom pravdy a vrch Hospodina Zástupov vrchom svätosti. Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte budú sedávať starci a stareny na uliciach Jeruzalema, a to každý
svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, hrajúcich
sa na jeho uliciach. Keď to bude nemožným v očiach ostatku tohto ľudu v tých dňoch, či to azda
i v mojich očiach bude nemožným? hovorí Hospodin Zástupov. Takto hovorí Hospodin Zástupov:
Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich, a budú
bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde
a v spravodlivosti“ (Zach.8:2-8).
Toto slovo sa netýka babylonského zajatia, pretože pôvodne bolo adresované ľudu, ktorý sa odtiaľ
práve vrátil. Ďalším dôkazom je fakt, že ich bude zhromažďovať z východu a zo západu. Západne
od Izraela je Stredozemné more a krajiny na druhej strane tohto mora. Boh ešte dodáva,
že v uliciach Jeruzalema bude vidieť starých ľudí i deti. Popisuje život mesta, ktorý vidíme dnes na
vlastné oči. Zhoduje sa to i so Žalmom 147:2 „Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; zhromaždí rozptýlených Izraela.“
Opäť tu môžeme vidieť hlavný obraz – návrat Židov a následne zjavenie Ješuu celému národu. Byť
Božím ľudom v pravde a spravodlivosti, môže znamenať iba jedno – byť nájdený v Mesiášovi
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(J 14:6; 2 K. 5:21).
V Žalme 102:1-18 vidíme potvrdenie všetkého, čo sme doteraz napísali. Žalm začína popisom nacistického holokaustu a pokračuje narodením moderného štátu Izrael súbežne s globálnym prebudením. To všetko dáva všeobecný časový rámec pre návrat Mesiáša Ješuu.
„Modlitba biedneho, keď úpel v trápení a pred Hospodinom vylieval svoj žiaľ. Hospodine, počuj moju
modlitbu, a moje pokorné volanie nech príde k tebe! Neskrývaj predo mnou svojej tvári v deň, keď
mi je úzko. Nakloň ku mne svoje ucho. V deň, keď volám, rýchle sa mi ozvi. Lebo moje dni miznú
ako dym a moje kosti sú vypálené ako pahreba“ (v.1-4).
Posledný riadok je jasným obrazom konca Židov v peciach koncentračných táborov.
„Moje srdce je zbité ako bylina a schne, lebo som zabudol jesť svoj chlieb. Od hlasu môjho vzdychania prischla moja kosť k môjmu mäsu“ (v.5-6).
Aký výstižný popis tých, ktorí prežili tábor smrti.
„…Bdiem a som ako osamelý vrabec na streche“ (v. 7).
Symbol človeka, ktorý stratil svojho partnera.
„Celý deň ma tupia moji nepriatelia, preklínajú sa mnou tí, ktorí zúria proti mne“ (v. 9).
Originálny hebrejsky text sa doslovne môže preložiť: „používajú moje meno ako prekliatie (proti mne
moje meno ako prekliatie)“, čo je výstižným obrazom neslávnej „žltej hviezdy“, ktorú museli Židia
povinne nosiť.
„Veď popol jem ako chlieb, nápoj si riedim slzami...“ (v.10).
Také množstvo spálených tiel vyprodukovalo neskutočne veľa popola, ktorý vliezol všade. Dokonca
aj do jedla.
„...pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil“ (v.11).
Boh je zvrchovaný. Nič sa nestane bez jeho súhlasu, nič sa nestane bez toho, že by On nenariadil,
alebo nedovolil. Zatiaľ čo kresťania sú v otázke zvrchovanosti Boha neistí, Biblia o tom nepochybuje. Konečnú zodpovednosť za všetko preberá Boh. „Hospodin kraľuje“ (Ž 93:1a; 96:10b; 97:1a;
99:1a); „Hospodin postavil svoj trón v nebesiach a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým“ (Ž 103:19);
„Či sa deje voľačo zlé v meste, a Hospodin neučinil?“ (Amos 3:6b); „Lebo to Boh dal do ich srdca,
aby vykonali jeho úmysel a aby konali jednomyseľne a dali svoje kráľovstvo šelme (anti-kristovi),
dokiaľ by sa nevykonali slová Božie“ (Zj. 17:17).
„Moje dni sú ako predĺžený tieň, usychám ako bylina“ (v.12).
18
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Strážcovia z Jeruzalema
Všetky tieto verše sú v duchu v súlade s tým, čo sa hovorí o Jakobovom súžení v Jeremiášovi 30.
A predsa, ako žalmista pozerá na Pána, začína prorokovať podivuhodne skvelú budúcnosť.
„Ty však, Hospodin, zostávaš naveky, tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie. Ty povstaneš,
zľutuješ sa (rachem – z hebrejského koreňa slova pre matkino lono) nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň (milosť), nadišla tá chvíľa (moed – obdobie, ktoré je Bohom stanovené)“ (v.13-14).
Aký nádherný popis znovu narodenia moderného štátu Izrael, ktorý vznikol hneď po holokauste
a iba vďaka Božej nádhernej zmluvnej láske a jeho perfektnému načasovaniu. Koniec koncov, ktorý
iný národ sa zrodil v najúbohejšom čase svojej vlastnej histórie (Iz. 66:8-9)?
„Tvoji sluhovia milujú jeho kamene, ľútosť ich zviera nad jeho troskami“ (v.15).
Izraeliti majú veľký sklon zbierať skaly a archeologické podklady. Milujú obrábať krajinu, ktorú im
Boh požehnal.
„Báť sa budú pohania/národy tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy“ (v.16.)
Mnohí ľudia, ktorí veria, že Jakobovo súženie ešte len príde, tvrdia, že potom ako bude zostatok
Izraela spasený, príde obrovské celosvetové prebudenie. Avšak tento Žalm hovorí, že celosvetové
prebudenie začne už v procese obnovovania Izraela. Podľa misiológov približne od roku 1900 (Prvá
alija prebehla v polovici 80-tych rokoch 19-teho storočia. Po nej sa Židia vo veľkých vlnách začali
vracať domov) výrazne vzrástol počet obrátených ľudí. Po tomto roku vstúpilo do nebeského kráľovstva až k dnešnému dňu viac ľudí ako po všetky predchádzajúce storočia dohromady! Pripomeňme
si, že moderné letničné hnutie začalo krátko po prvej aliji. Za povšimnutie stojí tiež fakt, že približne
v tom istom čase ako v roku 1967 opätovne získali Židia do svojich rúk celý Jeruzalem, povstalo aj
moderné charizmatické hnutie. Po roku 1967 prijalo Mesiáša Ješuu viac Židov ako kedykoľvek
v histórii (od začiatku knihy Skutkov). Moslimovia, Číňania, hinduisti, Mongoli, Afričania a ďalšie iné
skupiny ľudí vo veľkom prijali záchranu, ktorú im Ješua ponúka. A všetko sa to deje v čase obnovy
Izraela. Takže obrovské prebudenie posledných čias, na ktoré očakáva mnoho kresťanov, sa vlastne deje už dnes. Len nie na Západe, kde je väčšina cirkví pod prekliatím, pretože je súčasťou teológie náhrady (1M.12:3, Gal. 3:17).
„Pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve“ (v.17).
V tomto texte môžeme vidieť jednoznačné Božie časovanie pre Ješuov návrat. Po holokauste je
Sion obnovovaný. Prvý Ješuov príchod popisuje Zachariáš 9,9 takto: „...je pokorný a jazdí na oslovi...“. Žalm 102, 17 popisuje Jeho skorý druhý návrat v sláve – príde na bojovom koni (Zj.19:11-16).
„Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme (t.j. krajina Izraela) budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou
a slávou“ (Mt.24:30).
„Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia (doslovne „poslednú generáciu“), aby znova stvorený ľud chválil Hospodina“ (v.18-19).
Chuck & Karen Cohen
bratstvo
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU
Na Genezaretskom (Galilejskom) jazere

Dobrodružstvo s Bohom.
Chcem poďakovať Pánovi za úžasnú cestu po Izraeli, kde história dýcha budúcnosťou.
V prvom rade v naplňovaní proroctiev a zasľúbení. Bolo úžasné nielen navštíviť rôzne
miesta, ktoré poznáme z Biblie, ale hlavne osobný kontakt s ľuďmi. Staršími ľuďmi, ktorí
z Božej milosti prežili vojnu, mladší, ktorí povzbudzujú svoj národ k dôvere v Boha Izraela.
Napriek neľahkej situácii, ktorá tam je, Izrael dýcha životom a odhodlanosťou.
Ďakujem Pánovi, že sme aspoň z časti mohli vidieť Jeho milované mesto Jeruzalem,
za úžasné vodopády v Ein Gedi a mnohé iné miesta. Ďakujem za jeho nadprirodzenú
ochranu a vedenie, a že nám dal nazrieť do vecí, o ktorých sme doteraz len počuli.
Jana

Milí priatelia Izraela, máme voľné miesta do Izraela v októbri 2016.
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
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PROJEKT TIKVAH - MIKROBUS
Potreba – mikrobus pre službu Chevry!

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ STE UŽ PRISPELI NA TENTO PROJEKT !
Tým, že službu Chevry berieme ako spoločnú pre Čechy a Slovensko, taktiež aj pre partnerov
z iných národov sveta, chceme sa s vami podeliť aj s touto potrebou. Pred tromi rokmi sme zakúpili
v Nemecku 6 ročný mikrobus Ford Transit. Auto bolo obrovským požehnaním pre službu Židom
na Ukrajine. Prešli sme s ním desiatky tisíc kilometrov po ukrajinských cestách. Odviezli sme ním
tony oblečenia, potravín, liekov a iných veci, ktoré ľudia veľmi potrebujú a za ktoré sú veľmi povďační.
Mnohí o tom viete, že „...neustávame, ale keď sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje
deň čo deň.“ (II Korinťanom 4:16) Preto si chceme ten duchovný entuziazmus zachovať až dokonca. Čo sa týka materiálnych vecí oni sa opotrebovávajú a starnú. Po mnohom poskakovaní na ukrajinských cestách stalo sa to aj s našim mikrobusom. Auto má už skoro 10 rokov a vyžaduje si peniaze a čas na opravu, ktoré by sme najradšej venovali službe, do ktorej nás povolal Pán. Sme
v stave, keď auto prestáva byť požehnaním a začína byť bremenom a to znamená, že v krátkom
čase, radi by sme mikrobus vymenili za druhý, ktorý bude v lepšom stave a ktorý budeme môcť
použiť ďalších aspoň 6 rokov. Potrebujeme na to okolo 20 000 EURO. Ide o auto, ktoré bude spoľahlivé na ukrajinských cestách.
Veríme, že náš Otec je mocný naplniť aj túto potrebu. Preto sa obraciame na vás, lebo On si hľadá
nástroj svojho požehnania, ktorý si chce použiť na svoju slávu. Biblia hovorí, že Pavol poslal bratov,
aby „...vopred pripravili...požehnanie, aby bolo hotové, ako požehnanie a nie ako lakomstvo. Ale to
vedzte, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo
zármutku alebo prinútene, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (II Kor 9:5-7)
Nezáleží, kde si v Čechách alebo na Slovensku; sme ako jeden tím, ktorý si Otec používal, používa
a ešte použije, aby aj táto potreba mohla byť naplnená, aby tento nevyhnutný nástroj (mikrobus) bol
požehnaním pre Boží ľud žijúci v diaspore, a aby bol naplnením vôle nášho Otca, Boha Izraela!
Máš možnosť slobodne zasiať to, čo si rozhodol vo svojom srdci.
Žehnám vám,
Stanislaw Gawel

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „20000“.
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SPRÁVY Z DIASPÓRY - DISTRIBÚCIA ZEMIAKOV A CIBULE

POTEŠUJTE,
POTEŠUJTE MÔJ ĽUD

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu darcov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné
zhromaždenia, ako aj pre organizácie, podniky, podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Piecka“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Mikrobus“

variabilný symbol 550
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 20000

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

variabilný symbol 333

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

CD z audio nahrávok si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10,
010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: balatova@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
Cena: 12,- €
Audio nahrávky sú dvoch CD vo formáte MP3.

